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Uma Cosmética
Marinha Activa,

Criadora de Beleza

Com uma experiência de mais de 50 anos em cuidados para a pele, THALGO, 
perita incontestável em conhecimento marinho, explora os oceanos para daí 
extrair moléculas ativas com poderes hidratante, revitalizante e nutritivo 
inigualáveis.

Em estreita colaboração com Dermatologistas e Professores Universitários, 
os nossos investigadores criam, diariamente, verdadeiras preciosidades, 
fontes de sensorialidade e prazer que revelam a força e o poder cosmético 
dos nossos ativos exclusivos.

Cada cuidado THALGO, verdadeiro concentrado de eficácia marinha, é criado 
de acordo com exigências de desempenho e segurança muito estritas, para 
oferecer a todas as mulheres do mundo a Excelência Profissional.

Dos diagnósticos estéticos especializados aos conhecimentos apurados, 
técnicas de massagem exclusivas, texturas divinais e perfumes sedutores…, 
renda-se aos conselhos personalizados e às mãos experientes das nossas 
Especialistas de Beleza, "Mestres na Arte do Toque Preciso", para uma 
experiência de cuidado inédita e a garantia de resultados visíveis e duráveis 
desde as primeiras sessões.

Aprovados por profissionais da Beleza e adotados por milhares de mulheres, 
os nossos cuidados para rosto protegem, reforçam e sublimam a sua pele, 
para uma beleza original revelada.

Compromisso Ambiental

THALGO, tendo por base o Mar, está empenhada 

em minimizar a sua pegada ecológica  

a cada etapa dos nossos desenvolvimentos  

e investimentos, para uma proteção activa da 

biodiversidade e do ambiente. 
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THALGO, visando o desempenho, cria a alquimia de cuidado perfeita, 

através da combinação de gestos exclusivos de alta tecnicidade com 

tecnologias inéditas, para uma maior eficácia.

O atendimento único, a recepção inconfundível, a personalização dos 

cuidados, a tecnicidade das modelações exclusivas e as exigências de 

resultados visíveis e duradouros estão na base das nossas criações, para 

oferecer a todas as mulheres do mundo a Excelência Profissional.

A EXCELÊNCIA
PROFISSIONAL
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PREPARAR
O Despertar Marinho constitui a fase indispensável de uma 
desmaquilhagem perfeita e cuidada. Limpa, fresca e purificada, a sua 
pele está pronta para receber os cuidados estéticos.

A massagem de receção inconfundível que convida ao relaxamento e 
à descontração para aumentar a sua recetividade ao cuidado estético.

REVITALIZAR
Os Embruns Marins - Bruma Vivificante - Loção Rosto, segredo exclusivo 
de beleza THALGO, oferece o poder revitalizante dos benefícios 
marinhos. Em sinergia com a técnica de digitopressão THALGO, a sua 
pele revitaliza-se.

CUIDAR
A THALGO oferece a cada tipo de pele uma resposta direcionada, eficaz 
e completa. Esta etapa visa cuidá-la especificamente, com uma técnica 
manual adaptada, associada a concentrados de massagem.

OTIMIZAR
Última etapa do cuidado para reforçar e aperfeiçoar a correção. A 
máscara profissional e o creme de fim de ritual unem-se num duo de 
eficácia. 

2
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Todos os nossos protocolos são rigorosamente

aplicados pela sua profissional THALGO, de acordo

com um método de cuidado estético profissional:
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Os Cuidados 
Essenciais

O Centro de Pesquisa THALGO, atento à beleza de 

todas as mulheres, inspira-se no equilíbrio das 

espécies marinhas que se deparam com condições 

extremas de sobrevivência: pressão, temperatura, 

radiação, escuridão, para identificar moléculas ativas 

com atividade cosmética excecional, Concentrados 

na essência das fórmulas de alto desempenho, estes 

ativos marinhos cuidam e revitalizam a pele, para uma 

beleza original sublimada.
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Sève Bleue
dos Oceanos

Esta água de beleza, nascida 

no mais profundo dos 

oceanos, é 14 vezes mais 

rica em Silício, 12 vezes mais 

concentrada em Manganésio 

e 8 vezes mais rica em Zinco 

do que a água do mar.

(1) Teste efetuado por corneometria - Resultado médio obtido em 11 voluntárias, 1h após uma aplicação única e 
padronizada. (2) Teste in vitro do ativo. (3) Autoavaliação efetuada por 17 pessoas, após 21 dias de utilização bidiária.

OS DESMAQUILHANTES

Para todas as mulheres adeptas de uma desmaquilhagem que 
associe as fórmulas sensoriais a uma eficácia de alta tolerância, 
para todas as peles, mesmo as sensíveis, e os olhos:

• Lait Fondant Démaquillant 
Leite Fundente Desmaquilhante Rosto e Olhos

• Lotion Tonique Beauté 
Loção Tónica de Beleza Rosto e Olhos

• Eau Micellaire Démaquillant 
Água Micelar Desmaquilhante Rosto e Olhos

• Demaquillant Express - Desmaquilhante Expresso Olhos 
e Lábios - Bifásico à prova de água

AS SOLUÇÕES DE LIMPEZA COM ÁGUA

Para quem não dispense a sensação da água na pele. Soluções 
de limpeza que não provocam secura na pele, graças às 
bases de limpeza suaves e a uma enxaguabilidade ótima:

• Crème de Mousse Nettoyante - Creme Espuma de 
Limpeza - Desmaquilhagem do Rosto - Emulsão espumosa 
para peles normais a mistas

• Écume D’Eau Micellaire - Espuma de Água Micelar - 
Limpeza do rosto - Espuma ultraleve para todas as peles 

OS ESFOLIANTES
Quer sejam mecânicas, químicas ou inspiradas na 
microdermoabrasão praticada nos dermatologistas, as 
soluções THALGO oferecem uma esfoliação agradável, 
altamente eficaz e adaptada a cada tipo de pele:

• Gommage Fraicheur - Esfoliante Rosto - 3 tamanhos de 
grãos esfoliantes para peles normais a mistas

• Gommage Douceur - Esfoliante Suave Rosto - Esfoliação dupla, 
química e mecânica, específica para peles secas e delicadas

• Crème Resurfaçante - Creme Esfoliante para o Rosto - 
Esfoliação "tipo dermoabrasão", sem provocar secura, 
para todo o tipo de peles, mesmo as sensíveis

Etapa essencial para preparar a pele antes do cuidado, Éveil à 

la Mer é a resposta de beleza ideal para cada mulher, qualquer 

que seja a sua idade, tipo de pele ou afinidades galénicas.

ÉVEIL À LA MER
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• +55% (1) de hidratação 1H 
após a aplicação

• Ativa a renovação  
celular durante 24H (2)

• Tez fresca:  
100% de satisfação (3)

EMBRUNS VIVIFIANTS RÉGÉNÉRATIFS
LOÇÃO PARA O ROSTO - REVITALIZANTE

Sendo um dos produtos de eleição da THALGO, esta bruma 
de cuidado proporciona, num só gesto essencial de beleza, 
todos os benefícios energizantes do mar: revitalização e 
hidratação. 
A sua composição em oligoelementos permite também 
potenciar a recetividade da pele aos cuidados, para 
melhorar a eficácia dos mesmos (2). 
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SOURCE MARINE

(1) Autoavaliação efetuada num grupo de 16 pessoas, de 26-54 anos, após 28 dias. (2) Teste de eficácia efetuado em 10 voluntárias. Classificação 
média após 24 horas: +21,7%. (3) Teste de eficácia efetuado em 10 voluntárias. Classificação média: 10,85%. (4) Teste de eficácia efetuado em 10 
voluntárias. Classificação média após 24 horas: +27%. (5) Após 7 dias de utilização, avaliação sensorial por um júri de especialistas em 21 voluntárias. 
Classificação média de esplendor-luminosidade: +40%. (6) Teste de eficácia efetuado em 10 voluntárias. Classificação média após 30 minutos: +47,9%. (7) 

Teste de eficácia efetuado em 15 voluntárias, após 15 dias. (8) Teste de utilização efetuado em 20 voluntárias no Creme BB - Dourado, após 4 semanas. 

• Até +70% de hidratação 
medida só 30 minutos 
após a primeira aplicação (6)

• Melhoria da luminosidade, 
até +100% (5)

• Até -24% de proteínas 
oxidadas que tornam  
a tez opaca (3)

CRÈME HYDRA-LUMIÈRE 24H
CREME PARA O ROSTO

Este creme voluptuoso que convenceu 100% das mulheres (1), 
funde-se deliciosamente na pele para proporcionar uma 
hidratação 24h (2) e alcançar uma nova luminosidade 
perfeita. Para uma textura mais ligeira descubra o GEL-
CRÈME HYDRA-LUMIÈRE 24H - GEL PARA O ROSTO.

SÉRUM LUMIÈRE HYDRATANT
SORO PARA O ROSTO

Este soro incrivelmente fresco e fundente reactiva 
o processo de purificação natural da pele para uma 
luminosidade pura e uma transparência excepcional.

CONCENTRÉ D’HYDRATATION ABSOLUE
LOÇÃO PARA O ROSTO

Cada gota desta solução cristalina cheia de ácido 
hialurónico proporciona uma hidratação absoluta durante 
24h. Utiliza-se em programa de cuidados de 7 dias. 

CONCENTRÉ D’ÉCLAT ABSOLU
LOÇÃO PARA O ROSTO

Associando um trio de ácidos aclaradores à hesperidina 
bioativa, este concentrado atenua todos os sinais visíveis 
de uma pele baça e cansada para revelar uma luminosidade 
excecional. Utiliza-se em ampola para luminosidade imediata 
ou em programa de 7 dias.

MASQUE CONCENTRÉ D’HYDRATATION
MASCARA PARA O ROSTO

Enriquecida em dois ácidos hialurónicos, esta máscara é 
uma verdadeira "perfusão" de hidratação na pele. Preenche 
e alisa a pele em apenas 5 minutos.

Este ritual recria um poço de água vital e proporciona 

uma nova luminosidade perfeita no coração da pele.

• Melhoria significativa da 
taxa de hidratação (4)

+58,2%

4H

+45%

8H

+27%

24H
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• Pele visivelmente  
mais lisa: 73% (7)

• Tez mais uniforme: 73% (7)

• Tez mais uniforme: 85% (8)

• Grão de pele afinado e 
mais regular: 80% (8)

ENLUMINEUR DE TEINT - PRIMER
BASE DE MAQUILHAGEM - ROSTO

Proveniente da tecnologia da luz colorida, este cuidado é a 
primeira base de tez luminosa que aperfeiçoa a textura da 
pele, infundindo-lhe uma nova matéria:

BB CREAM - CRÉATRICE DE LUMIÈRE
CRIADOR DE LUMINOSIDADE - ROSTO

Este Creme BB confere à pele uma nova luminosidade 
graças à associação única do Vitapulp, um activo inédito 
que lhe insufla visivelmente uma nova matéria e dos 
micro-prismas que beneficiam da tecnologia de "correção 
pela luz colorida".

Sève Bleue
des Océans

Esta água de beleza, nascida no 

mais profundo dos oceanos, é 

14 vezes mais rica em Silício, 

12 vezes mais concentrada em 

Manganésio e 8 vezes mais 

rica em Zinco do que a água 

do mar. Polarizada para uma 

afinidade celular absoluta 

e encapsulada para uma 

difusão máxima na pele, 

hidrata e remineraliza a pele.
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• -40% de vermelhidão (5)

• Pele mais tolerante, 
sensações de desconforto e 
comichão reduzidas: 90% (6)

• 24h de conforto para 
100% das mulheres (1): pele 
relipidada (2) e confortada (3)

• Pele cuidada de forma 
intensa e duradoura: 95% (4)

(1-10) Estudos clínicos sob controlo dermatológico efetuados em voluntárias com pele seca e sensível. (1-2) Autoavaliação logo após a aplicação (1) e após 28 
dias de utilização (2), por um grupo de 20 voluntárias. (3-4) Autoavaliação após 28 dias de utilização por um grupo de 21 (3) ou 18 (4) voluntárias. (5) Resultados 
dermatológicos do número/intensidade das ocorrências de vermelhidão ao nível do rosto em 21 voluntárias, após 7 dias de utilização, em associação com o 
Crème Nutri-Apaisante - Creme Nutritivo Para o Rosto. (6) Autoavaliação por 21 voluntárias, após 7 dias de utilização em associação com o Crème Nutri-Apaisante 
- Creme Nutritivo Para o Rosto. (7-10) Autoavaliação 10 minutos após a aplicação da máscara, por um grupo de 19 (7), ou 15 (8), ou 14 (9), ou 15 (10) voluntárias.

CRÈME NUTRI-APAISANTE
CREME NUTRITIVO PARA O ROSTO

Este cuidado com Cold Cream Marine relipida e cuida 
intensamente a pele. Dotado de um lipopéptido biomimético 
que melhora a tolerância cutânea às agressões, e do 
extrato de tremoço branco biológico, capaz de relançar 
a síntese dos lípidos epidérmicos, este cuidado atenua o 
desconforto da pele.
Para uma textura ainda mais nutritiva, descubra o CRÈME 
RICHE NUTRI-APAISANTE - CREME MUITO NUTRITIVO 
PARA O ROSTO suplementado por um poder nutritivo de 
alta eficácia e por fitoesteróis de pinho protetores.

CONCENTRÉ MULTI-APAISANT
LOÇÃO PARA O ROSTO

Inovação neurocosmética marinha, este concentrado, 
enriquecido por um lipopéptido biomimético suavizante, 
atenua a hiper-reatividade das peles sensíveis. A partir de 
7 dias, a pele é intensamente cuidada e os desconfortos 
visíveis e sentidos são atenuados.

Cuidados dedicados a todas as peles secas e sensíveis, 

altamente concentrados em Cold Cream Marine, para 

uma eficácia relipidante, que cuida e conforta a pele.

COLD CREAM MARINE

Visualização da redução
da vermelhidão, 

sob luz polarizada:

Antes Após 7 dias
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Cold Cream 
Marine

Esta criação exclusiva com a 

assinatura THALGO é inspirada 

numa receita universal 

para peles secas e sensíveis. 

Integra, pela primeira vez, 

um óleo proveniente de uma 

microalga fitoplanctónica 

rica em ómega 3 EPA 

extremamente rara e 

preciosa para a pele, uma 

cera de algas e a Sève Bleue 

dos Oceanos para relipidar, 

confortar e cuidar da pele.

• As sensações de pele 
esticada (7) e comichão (8) 
são visivelmente  
reduzidas: 100% 

• As rugosidades (9)  
e a escamação (10) estão 
menos presentes: 93%

MASQUE NUTRITION INTENSE
MÁSCARA PARA O ROSTO

Este "penso" lipídico suplementado em óleo de borragem 
microencapsulado destila os seus ácidos gordos essenciais, 
gota a gota, na pele. Em apenas 10 minutos, a pele 
recupera o conforto e a flexibilidade.
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(1) Teste clínico efetuado em 22 voluntárias. Responde melhor após 8 h: -54%. (2) Autoavaliação efetuada em 22 voluntárias após 28 dias. (3) Teste clínico: Redução 
média da taxa de oleosidade: -10% - 20 mulheres. (4) Autoavaliação efetuada em 21 voluntárias após 7 dias. (5) Desaparecimento das imperfeições observado 
melhor após 72 h de utilização e, em média, após 8 dias. (6) Autoavaliação efetuada em 21 voluntárias após 28 dias.

SOIN PERFECTION MATITÉ
FLUIDO MATIFICANTE PARA O ROSTO

Este fluido proporciona uma dupla correção antibrilhos 
durante 8 horas e uma redução do tamanho dos poros. 
Fresca e mate, a pele fica impecável.

Redução significativa dos brilhos (1):

CONCENTRÉ RÉGULATEUR INTENSE
LOÇÃO PARA O ROSTO

Este programa modera, a oleosidade restaurando a sua 
qualidade, afina a pele e desobstrui os poros em apenas 
7 dias.

CORRECTEUR IMPERFECTIONS
GEL PARA ROSTO

Impregnado de ácido hialurónico, este gel purifica a pele 
e favorece o desaparecimento das imperfeições num 
tempo recorde (5). Para mais de 8 pessoas em cada 10 (6) 

é considerado como A solução eficaz para o cuidado das 
imperfeições.

Estes cuidados específicos para peles mistas a oleosas permitem um 

controlo duradouro dos brilhos, uma atenuação visível dos poros 

dilatados e uma redução das imperfeições, para uma pele mais saudável.

PURETÉ MARINE

• Até -48% (3) de taxa de 
oleosidade após apenas  
7 dias de aplicação

• Pele mais saudável: 90% (4)

• Brilhos menos  
visíveis: 86% (4)

• Tez mais homogénea: 91% (2)

• Aparência dos  
poros eficazmente  
minimizada: 82% (2)

30 min

-32%

4H

-33%

8H

-25%

• Acelera o desaparecimento 
das imperfeições: 95% (6)

• Aspeto pós-imperfeição 
favorecido: 86% (6)
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Fucus spiralis e 
Tetraselmis chui

Duas algas milenares: a Fucus 

spiralis e a Tetraselmis chui, 

altamente concentrada em 

zinco, graças a um processo 

de bioacumulação específico, 

purificam a pele. Os brilhos, 

a aparência dos poros 

dilatados e as imperfeições 

são controladas.

• Poros imediatamente 
contraídos: 95% (6)

• Tez visivelmente  
mais clara: 86% (6)

MASQUE CLARTÉ ABSOLUE
MÁSCARA PARA O ROSTO

Rica em argila absorvente, suplementada com hamamélis 
adstringente, esta máscara de cuidado do rosto elimina a 
oleosidade e as impurezas em apenas 10 minutos: a pele é 
instantaneamente purificada e os brilhos são visivelmente 
controlados.
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CUIDADO FUNDAMENTAL
DO MAR • 60 mn
A força vital dos Oceanos concentrada num ritual 
por medida, para responder às necessidades 
específicas da natureza de cada pele.

A THALGO assina o ritual 
emblemático do Mar com 

4 etapas principais, conferindo 
toda a sensorialidade 
do universo marinho.

DESPERTAR MARINHO

Massagem inicial
e desmaquilhagem para um 

encontro sensorial e um 
relaxamento envolvido.

DIGITOPRESSÃO 
REVITALIZANTE

Técnica suave revitalizante  
da pele.

MASSAGEM  
ESSENCIAL MARINHA

Massagem emblemática 
inspirada nos movimentos do 
mar para suavizar os traços.

MASQUE INFUSION MARINE 
MÁSCARA ROSTO 

Instante de pausa em que a 
pele é infundida com ativos 

essenciais à sua estabilidade.

NO INSTITUTO
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Exclusivo da THALGO
Um ritual de talassoterapia 
para todas as peles:

CUIDADO COM 
ALGAS MICRO-
FRAGMENTADAS
(A.M.E.) • 60 mn
Essência da patente de Algas 
Micro-Fragmentadas (A.M.E.), 
para cuidar e remineralizar a 
pele, através da riqueza dos 
elementos marinhos.

Produtos profissionais exclusivos e eficazes, massagem 
sensorial e relaxante, declinando-se em 3 rituais corretivos:

RITUAL SOURCE MARINE
Ritual de hidratação e luminosidade

Este ritual corrige duravelmente a taxa de hidratação das 
peles desidratadas, para lhes devolver o toque aveludado 
e luminoso original.

RITUAL PURETÉ MARINE
Cuidado matificante perfeito

Específicamente dedicado às peles mistas a oleosas, este 
cuidado com ativos marinhos auxilia a reencontrar a 
beleza de uma pele sã. As imperfeições são visivelmente 
atenuadas, os poros afinados e os brilhos matificados.

RITUAL COLD CREAM MARINE
Ritual relipidante para cuidar da pele

Verdadeiro refúgio de paz para as peles secas e sensíveis, 
este ritual proporciona a quintessência da receita Cold 
Cream Marine, exclusiva da THALGO, para nutrir de forma 
duradoura, aumentando o limiar de tolerância das epidermes 
delicadas e frágeis.

O CUIDADO FUNDAMENTAL DO MAR apresenta-se na 
versão "Flash", dedicada à luminosidade.

CUIDADO FUNDAMENTAL LUMIÈRE 
• 30 mn
Ritual de "luminosidade" por excelência, enaltece o 
esplendor e revela a beleza das peles baças e cansadas. O 
segredo da sua eficácia: a sua máscara e o seu concentrado 
profissionais, acompanhados por uma digitopressão.
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Cuidados 
Anti-Rugas

Há mais de 50 anos que THALGO explora 

os Oceanos para descobrir as moléculas da 

juventude cutânea e oferecer a cada mulher uma 

resposta antienvelhecimento da pele por medida:

DESAFIE O TEMPO 

com as 4 Tecnologias Marinhas Antienvelhecimento  

da Pele THALGO.
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Alisar as primeiras rugas e as rugas de expressão

COLLAGÈNE

RITUAL ALISADOR COM 
COLAGÉNIO • 60 mn
Para combater os primeiros sinais de envelhecimento 
cutâneo, este cuidado profissional único reveste a pele 
de Colagénio Nativo Marinho, com uma bioafinidade 
notável. As rugas e linhas são esbatidas. Intensamente 
hidratada, a pele fica ultralisa e a tez radiante.

(1) Autoavaliação da eficácia de um ritual por 9 voluntárias (25-54 anos); resultados validados por um júri de 
16 esteticistas. (2) Avaliação da eficácia hidratante por corneometria em 10 voluntárias. (3) Estudo clínico em 
21 voluntárias que utilizaram duas vezes ao dia o Creme e o Concentrado de Colagénio durante 28 dias – 
Autoavaliação. (4) Estudo clínico em 21 voluntárias que utilizaram duas vezes ao dia o Roll-On de Colagénio 
para Olhos durante 21 dias – Autoavaliação. (5) 3 estudos clínicos efetuados em 33, 47 e 106 voluntárias, 
com dupla ocultação versus placebo, à razão de 10 g de hidrolisado de Colagénio PeptanTM por dia.

UM CUIDADO
COM 100%

DE SATISFAÇÃO (1):

• Grão da pele
mais regular: 100% (1)

• Pele mais lisa: 89% (1)

• Pele mais luminosa: 89% (1)
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Para prolongar diariamente a experiência 

de beleza do ritual, descubra:

CRÈME COLLAGÈNE - CREME ROSTO ANTI RUGAS

Segredo de juventude da THALGO há mais de 20 anos, este 
creme sedoso e ultra-hidratante (2) atua aquando do aparecimento 
das rugas, para alisá-las e prevenir o seu aparecimento (3).

CONCENTRÉ COLLAGÈNE - GEL PARA O ROSTO

Utilizado num programa de cuidados, este soro repleto de 
Colagénio Nativo Marinho prolonga e preserva a juventude da pele, 
conferindo-lhe um acabamento mate e aveludado inigualável (3).

ROLL-ON COLLAGÈNE REGARD - GEL PARA O 
CONTORNO DOS OLHOS

O efeito "cubo de gelo" e massajador de esferas de metal associa-
se a um concentrado rico em ativos para alisar as linhas, esbater 
os papos e as olheiras (4).

COLAGÉNIO 5000 - Suplemento Alimentar com Edulcorante(s)

Esta solução corretora antirrugas global oferece uma fórmula 
exclusiva que concentra 5000 mg de hidrolisado de Colagénio 
Marinho, altamente assimilável, cuja eficácia na redução das rugas 
foi clinicamente comprovada (5). O complexo AGE’ ProtEct, que 
associa a Vitamina C e Selénio, que contribuem para a proteção 
das células contra as oxidações indesejáveis.
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HYALURONIQUE

Antes Após 1 ritual

Preencher as rugas acentuadas

(1) Autoavaliação da eficácia de um ritual por 6 voluntárias (35-45 anos); resultados validados 
por um júri de 16 esteticistas. Fotos normalizadas recorrendo a Visia CR®. (2) Estudo clínico em 
24 voluntárias (36-45 anos) que utilizaram duas vezes ao dia o Creme e o Marcador Hialurónico 
durante 28 dias – Autoavaliação. (3) Estudo clínico em 22 voluntárias (20-47 anos) que utilizaram 
duas vezes por semana a Máscara-Patch Hialurónica para Olhos durante 21 dias – Autoavaliação.

UM CUIDADO
COM 100%

DE SATISFAÇÃO (1):

• Rugas de expressão 
menos acentuadas: 100% (1)

• Pele mais jovem: 100% (1)

• Pele redensificada: 83% (1)

RITUAL DE PREENCHIMENTO 
HIALURÓNICO • 60 mn
Solução antirrugas repleta de Ácido Hialurónico, 
este cuidado preenche e corrige as rugas instaladas, 
graças à sua modelação exclusiva e à sua máscara 
profissional dupla. Desde a primeira sessão, a pele 
parece mais jovem e lisa. A tez irradia juventude.
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Para prolongar diariamente a experiência 

de beleza do ritual, descubra:

CRÈME HYALURONIQUE - CREME DE ROSTO 
ANTI RUGAS  

Verdadeiro elixir de juventude, este creme repleto de 
Ácido Hialurónico Marinho prolonga a juventude da pele, 
"reduzindo" as rugas acentuadas a partir do interior (2).

TRACEUR HYALURONIQUE - GEL PARA O ROSTO

Este soro de alta precisão aplica-se no coração das rugas, 
para as preencher com Ácido Hialurónico, proporcionando 
um alisamento instantâneo surpreendente (2).

MASQUE-PATCH HYALURONIQUE REGARD - 
MÁSCARA PARA O CONTORNO DOS OLHOS

Estes patches preenchedores suavizam de 
imediato o olhar: bastam 10 minutos para 
o tornar visivelmente mais jovem (3).

MASQUE HYALURONIQUE - 
MÁSCARA DE ROSTO

Esta máscara-gel fresca reforçada 
com Ácido Hialurónico confere um 
efeito alisador e de preenchimento 
imediato.
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Antes Após 1 ritual

(1) Autoavaliação da eficácia de um ritual por 5 voluntárias (45-65 anos); resultados validados por um júri de 
14 esteticistas – Fotografias normalizadas recorrendo a Visia CR®. (2) Resultado médio obtido por cutometria 
para a elasticidade cutânea, em 19 voluntárias, após 42 dias de utilização diária em sinergia com o Creme para 
Rosto - Tensor adequado. (3) Percentagem de voluntárias que apresentaram melhoria da tensão cutânea avaliada 
por cutometria, após 42 dias de utilização bidiária, por 20 voluntárias. (4) Avaliação por resultados clínicos em 
22 voluntárias (40-51 anos), após 28 dias de utilização bidiária do Creme para o Contorno dos Olhos - Tensor.

UM CUIDADO
COM 100%

DE SATISFAÇÃO (1):

• Rosto visivelmente 
rejuvenescido: 100% (1)

• Pele como
que "liftada": 100% (1)

• Rugas preenchidas: 83% (1)

RITUAL REFIRMANTE DE SILÍCIO
• 75 mn
Este cuidado célebre da THALGO distingue-se na 
correção da perda de firmeza e no alisamento das 
rugas acentuadas. Na base do seu protocolo, uma 
modelação antirrugas com uma eficácia poderosa e 
uma máscara profissional refirmante dupla esfoliam 
as rugas, devolvendo a luminosidade à tez.

Tonificar e refirmar

SILICIUM MARIN
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Para prolongar diariamente a experiência 

de beleza do ritual, descubra:

CRÈME JOUR CORRECTION LIFT - CREME DE DIA 
PARA O ROSTO - TENSOR • Peles normais a mistas 

Este creme-gel de uma sensorialidade extraordinária repõe a 
firmeza, a elasticidade (melhoria significativa de 32%(2)) e a 
tonicidade naturais da pele, alisando visivelmente a aparência 
das rugas. 

CRÈME SILICIUM - CREME DE ROSTO • Peles 
normais a secas

Combatendo as rugas visíveis e a flacidez da pele, este creme 
fundente alisa a pele e redesenha o ovalado do rosto.

CRÈME NUIT CORRECTION LIFT - CREME DE 
NOITE PARA O ROSTO - TENSOR 
Este creme sedoso otimiza o poder natural de revitalização noturna 
da pele para atuar sobre os sinais visíveis de envelhecimento e 
as marcas de fadiga instaladas, tornando a pele mais tonificada e 
elástica (melhoria significativa de 32%(2)). 

SÉRUM LIFTANT RIDES - SORO ANTI 
RUGAS - ROSTO
Este soro de efeito tensor, com ação comprovada 
em 100% de mulheres (3), apresenta uma eficácia 
sobre as linhas e rugas acentuadas, iluminando de 
imediato o rosto. 

CRÈME CORRECTION LIFT REGARD 
- CREME PARA O CONTORNO DOS 
OLHOS - TENSOR
Este creme de precisão, apresenta uma eficácia 
tripla no antienvelhecimento da pele, no 
alisamento das rugas acentuadas, bem como 
na redução da aparência de papos e olheiras (4). 

FOND DE TEINT 
ANTI-ÂGE - BASE DE 
MAQUILHAGEM - ROSTO
Opala - Natural - Âmbar 

Do cruzamento entre a cor e 
a competência da THALGO no 
domínio antienvelhecimento da 
pele, nasceu esta base de textura 
ultrassensorial que realça a pele, 
para um resultado natural sob 
todos os tipos de luz. 
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RESULTADOS 
COMPROVADOS:

• Rosto e mãos mais lisos: 100% (1)

• Volumes reposicionados: 95% (1)

• Decote suavizado: 95% (1)

• Pele mais firme: 95% (1)

• Pálpebras redefinidas: 85% (1)

RESULTADOS 
AVALIADOS:

Desde o 1.o ritual (2)

• Profundidade das rugas: -31%

Desde o 2.º ritual (3)

• Efeito "lifting": +30%

• Volumes reposicionados: +26%

Antes Após 1 ritual

(1) Autoavaliação efetuada por 20 mulheres (49-69 anos) – 
Fotografias normalizadas sob luz polarizada, recorrendo 
a Visia CR®. (2) Resultados clínicos em 20 voluntárias. 
(3) Resultados clínicos em 5 voluntárias. (4) Estudo clínico em 
19 voluntárias (idade média de 57 anos), tendo utilizado em 
sinergia o Creme Rosto Anti Rugas, o Soro Rosto Anti Rugas e 
o Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios durante 3 meses 
– Avaliação da eficácia por resultados clínicos e autoavaliação.

RITUAL ROSTO ANTIRRUGAS 
• 90 mn
Nascido da alquimia de ativos preciosos marinhos e 
de técnicas manuais excecionais, o Ritual Excellence 
Antirrugas proporciona uma eficácia antirrugas 
extrema e uma sensorialidade infinita. As suas 2 
exclusividades THALGO, a modelação Energilift, 
verdadeiro "lifting manual" e a Máscara Excellence 
Antirrugas – biocelulose impregnada de ativos 
revitalizantes – remodelam o ovalado do rosto, 
esculpem os traços e corrigem as rugas.

Combater a perda de densidade e as rugas acentuadas, 

sublimar a clareza da tez

EXCEPTION ULTIME
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Para prolongar diariamente a experiência 

de beleza do ritual, descubra:

CRÈME D’EXCELLENCE ANTI-ÂGE - CREME 
ROSTO ANTI RUGAS

Este creme sedoso proporciona uma ação 
antienvelhecimento da pele, redesenhando o ovalado 
do rosto, restaurando a firmeza e elasticidade da pele e 
reduzindo visivelmente as rugas (4). 
Existe em versão nutritiva (creme rico) para as peles secas 
a muito secas.

SÉRUM D’EXCELLENCE ANTI-ÂGE - SORO 
ROSTO ANTI RUGAS

Este soro evanescente infunde a pele com ativos altamente 
concentrados para a preencher de imediato e, dia após 
dia, alisá-la e torná-la mais firme, mais densa, como que 
"liftada" (4).

SOIN D’EXCELLENCE REGARD ET LÈVRES - 
CREME PARA O CONTORNO DOS OLHOS E 
LÁBIOS

Rico e sedoso, este creme associa a tecnologia Age 
Reverse a um complexo de ativos com tripla eficácia: 
efeito "lifting" - antipapos - antiolheiras, para um olhar 
visivelmente mais aberto (4).
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Originalmente, uma convicção: os princípios ativos de 

origem marinha, graças à sua afinidade única com as 

células cutâneas, possuem benefícios prodigiosos de 

Juventude.

Desta convicção, foram precisos 4 anos de investigação 

para que o Centro de Investigação THALGO desenvolvesse 

o Intelligence Marine Régénérative, concentrado de 

longevidade para uma Juventude Global da Pele, objeto 

de uma patente exclusiva.

P R O D I G E
DES OCÉANS
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PRODIGE DES OCÉANS

(1) Avaliação por análise proteonómica por nano-LC-MS/MS, da atividade de I.M.R., formulada a 6,1% num gel neutro, 
aplicada topicamente uma única vez em explantes de pele humana, e de seguida incubada durante 48h ou 7 dias. 

(2) Testes in vitro efetuados nos ingredientes.

RESULTADOS REVOLUCIONÁRIOS EM TODOS OS 
SINAIS DE REJUVENESCIMENTO DA PELE APÓS 48H 

RUGAS ALISADAS 
5 colagénios estimulados (1)

FIRMEZA RESTAURADA
Reativação das produções de Elastina (1) e Ácido Hialurónico (2)

MANCHAS PIGMENTARES CONTROLADAS 
Glicoproteína de uma pigmentação anárquica controlada (1)

TEZ HOMOGÉNEA 
Ação direcionada sobre as proteínas especializadas  

na renovação cutânea (1)

SECURA CORRIGIDA
Síntese lipídica relançada (2)

PROTEÇÃO CONTRA O STRESS OXIDATIVO (1)

Intelligence Marine Régénérative
PATENTE EXCLUSIVA DA THALGO

CONCENTRADO DE LONGEVIDADE 
COM 63 NUTRIENTES MARINHOS
Reativa as 64 proteínas (1) principais da Juventude

Uma grande inovação concentrada no âmbito de uma linha 

de exceção, onde a inovação, a eficácia e a sensorialidade 

se aliam, para uma experiência otimizada.
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(1) Autoavaliação por 15 voluntárias, com idade de 30 
a 50 anos, tendo efetuado um programa de 4 Rituais 
de Rosto com 1 semana de intervalo, com utilização 
em casa do Creme e da Máscara Prodige des Océans. 
(2) Resultados clínicos na "Ptose da parte inferior do 

rosto", após o 1ª e o 4º rituais.

100% DAS MULHERES 
RENDERAM-SE (1)

Uma Correção Comprovada 
para um Rejuvenescimento 

da Pele Global

Desde o 1o ritual:

Tez: Clareza e  
Luminosidade 100% (1)

Grão da pele:  
Delicadeza 93% (1)

Rugas: Alisamento 87% (1)

Aumento de Firmeza  
avaliado: +10,87% (2)

Viva a Experiência Cuidado Supremo, em 

que inovação e tecnicidade rimam com 

luxo e emoção.

RITUAL ROSTO E CORPO • 120 mn
Inovação e Tecnicidade: os produtos profissionais, 
com texturas de sonho,conjugam-se com 7 técnicas 
de modelação, exclusivas da THALGO, cuja Massagem 
de Assinatura, inspirada na massagem "Kobido", 
revitaliza e reativa a Juventude Global da Pele.

Luxo e Emoção: o sentido do pormenor, a perfeição 
do gesto, a personalização do ritual e os movimentos 
específicos que libertam qualquer tensão unem-se 
para lhe oferecer um relaxamento profundo e uma 
descontração intensa.
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PRODIGE DES OCÉANS

• Poder de preenchimento, 
alisamento instantâneo: 80% (3)

• Aparência do rejuvenescimento 
provado em 3 semanas para 
8 mulheres em 10: rugas 
e rídulas alisadas, brilho 
reavivado, pele revitalizada (3)

• Textura da pele extremamente 
fina: até +67% (4)

• Unicidade perfeita da tez: 
até +67% (4)

• Vitalidade, Tonicidade, 
Elasticidade: até +100% (4)

(1) Avaliação por cutometria após 28 dias de utilização. (2) Estudo clínico dermatológico em 22 voluntárias com idades entre 40 e 50 anos que aplicaram bi 
diariamente o creme durante 56 dias. Auto avaliação. (3) Estudo clínico sob controlo dermatológico em 23 voluntárias com idades entre 33 e 50 anos, aplicação 
bi semanal durante 21 dias. Auto avaliação. (4) Estudo clínico sob controlo dermatológico em 21 voluntárias com idades entre 24 e 59 anos, apresentando uma 
pele desvitalizada, após aplicação bi diária do Sérum durante 28 dias. Avaliação por medição clínica de 3 parametros (grão de pele > resultado médio: +20,7%, 
homogeneidade > resultado médio: +31,5%, vitalidade > resultado médio: +34%). (5) Estudo clínico sob controlo dermatológico em 17 voluntárias com idades 
entre 34 e 50 anos, aplicação bi diária durante 21 dias. Auto avaliação. (6) Avaliação por corneometria após 1 aplicação única e standardizada em 10 voluntárias.

• Oval do rosto redesenhado: 
+30,75% de ganho total  
de elasticidade (1)

• Rugas alisadas, pele esticada: 
+23% de efeito tensor das rugas (1)

• Efeito rejuvenescedor  
da pele na globalidade:  
+ de 8 mulheres em 10 (2)

LA CRÈME - CREME PARA O ROSTO
Revitalização Absoluta - Juventude Global

Este creme divinal, experiência de beleza absoluta, desafia 
o tempo, corrigindo a aparência do rosto para lhe conferir 
uma nova juventude: as rugas são visivelmente alisadas, a 
pele parece mais firme, mais tonificada e irradia vitalidade.

LE MASQUE - MÁSCARA PARA O ROSTO
Pura Oxigenação - Alisamento Preenchedor

Uma proeza tecnológica no âmbito de um super-cuidado 
de juventude que, em 5 minutos, alisa as rugas, revela 
a transparência e clareza da tez, revitaliza e suaviza 
intensamente, para uma pele mais bela.

L’ESSENCE - SERUM PARA O ROSTO
Multiperfeição - Juventude Global

Este elixir ultrafino e infinitamente aveludado e precioso 
reativa, com 1 só gota, os sinais principais de uma pele 
perfeita.

Promessa de excelência, Prodige des Océans inclui uma Coleção 

Prestigiada de Produtos, fonte de Revitalização da Pele, para 

oferecer a cada mulher uma Juventude Global Cutânea por medida.
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• + de 8 mulheres em 10:  
pele mais firme, tonificada  
e alisada (5)

• Pele suave e sublimada: 94% (5)

• Poder hidratante demonstrado (6)

LA CREME CORPS - CREME PARA O CORPO
Perfeição Tonificante - Juventude Da Pele

Este creme ultrassuave e evanescente, verdadeiro tesouro 
de sensorialidade, hidrata, sublima e redesenha as curvas 
da juventude de todas as mulheres.
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Clear Expert
Complexo composto por um 

extracto de Palmaria palmata 

(alga vermelha), Margarida e 

flores de Alcaçuz. Estudos 

in vitro evidenciam a ação 

sobre a melanogénese:

• diminui a síntese da 

tirosinase,

• inibe a actividade da 

tirosinase, limitando por 

isso a síntese da melanina,

• inibe o transporte dos 

melanossomas para a 

superfície da pele.

CRÈME LUMIÈRE LISSANTE - CREME 
CLARIFICANTE ALISADOR ROSTO /
FLUIDE LUMIÈRE LISSANT - EMULSÃO 
CLARIFICANTE ALISADORA ROSTO

Conforme o tipo de pele, o fluido leve ou o creme mais 
rico permitem à pele recuperar a sua luminosidade e o seu 
esplendor.

ESSENCE LUMIÈRE RÉGULATRICE
GEL CLARIFICANTE - ROSTO

Verdadeiro atributo de perfeição, esta essência aclara 
e retextura visivelmente a pele: as imperfeições 
pigmentares e poros são menos visíveis e a 
tez torna-se mais uniforme e mais clara.

CORRECTEUR ANTI-TACHES 
UNIZONES® - EMULSÃO 
CLARIFICANTE ROSTO

Ultra-concentrado, este sérum ajuda 
a reduzir localmente o tamanho 
e a intensidade de cada mancha 
pigmentar. É utilizado tanto no rosto, 
como no decote e nas mãos. 

LOTION LUMIÈRE EXFOLIANTE
LOÇÃO ESFOLIANTE ROSTO

Enriquecida em ácido salicílico, esta 
loção esfolia a pele para que esteja 
melhor preparada para receber os 
produtos.

Os Cuidados Luminosos Anti-Manchas restauram a 

luminosidade e brancura originais da pele, respondendo 

assim à busca permanente da tez perfeita.

CUIDADOS ANTI-MANCHAS
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